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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR LAG-DM 2021 

 
SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER 
På grund av den rådande pandemin har Stockholms Schackförbunds styrelse beslutat att hålla 

Salongerna stängda till åtminstone 2020-11-15. Tävlingsutskottet (TU) har därför beslutat att 

genomföra Lag-DM 2021 på ett annorlunda sätt. Huvudsyftet är att få en Stockholmsmästare för lag 

denna säsong. TU har tänkt sig att tävlingen ska spelas i två divisioner, se nedan. TU förbehåller sig att 

rätten att om så nödvändigt ställa in tävlingen. Inbetalda startavgifter betalas då tillbaka. 
 

SPELLOKAL 
Spellokal är Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C. 

I och med att höstkongressen 2014 beslöt att inträdet ska ersättas med evenemangshyra höjdes 

startavgifterna säsongen 2014/2015. Avgifterna till årets säsong är enligt nedan. 
 

ANMÄLAN 
Anmälan sker genom att betala in startavgiften enligt nedan senast 2020-12-21. 

Elitserien: 3 000 kronor Division 1: 2 000 kronor  
 

LAGSTORLEKAR 
Elitgruppen spelas med 8-mannalag och division 1 med 6-mannalag. Elitgruppen spelas i en 

Bergergrupp med 6 stycken lag. Division 1 spelas i också i en Bergergrupp med 6 stycken lag. Division 

1 kan spelas på annat sätt om det anmäler sig flera lag och TU finner det lämpligt. 
 

STARTTID 
Alla divisioner startar klockan 18:30. 
 

FÄRGER 
De lag som har bortamatch har vit på udda bord. 
 

LAGUPPSTÄLLNING 
För att en spelare skall få spela för en förening måste spelaren tillhöra denna. En spelare som är 

huvudregistrerad för en klubb i distriktet får inte representera någon annan förening i Lag-DM, i 

enlighet med Stockholms Schackförbunds tävlingsbestämmelser. En spelare som är huvudregistrerad 

för en klubb i ett annat distrikt kan dock välja att representera en Stockholmsförening i distriktet 

tävlingar. 
  

En spelare som förra säsongen varit registrerad för annan Stockholmsklubb kan inte spela för en ny 

Stockholmsklubb såvida inte godkända övergångshandlingar inkommit till Stockholms Schackförbund. 
 

OBSERVERA speciellt vikten av att se till att spelarregistreringen kommit in i tid och att de 

spelare som klubben vill ska vara spelklara finns med på spelarförteckningen för Lag-DM och 

att spelaren är spelklar. Ett vanligt problem är att spelare som är huvudregistrerade i en klubb 

utanför distriktet missas. Det är klubbens eget ansvar att se till att detta löses. 
 

Lag-DM 2021 kommer att Elo-registreras. 
 

För att en spelare ska vara spelklar måste spelaren vara inlagd och spelarregistrerad för spel Lag-DM i 

Sveriges SF:s medlemssystem senast 7 dagar innan ronden. Det är viktigt att själv kontrollera att 

spelaren finns upptagen på spelarregistreringen för Lag-DM. Är så inte fallet får spelaren inte spela. 

Kontakta Sveriges Schackförbund (011-10 74 20) om ni behöver hjälp med detta.  

I varje match får högst en spelare per lag som inte är svenska medborgare eller står på den svenska Elo-

listan delta.  
 

I laguppställningen för aktuell rond skall spelarna placeras i enlighet med spelarens Elo-tal per 2021-

01-01. Om det är fler spelare som har samma ratingtal får klubben välja i vilken ordning spelarna ska 



placeras. Saknar spelaren Elo-tal anses spelaren ha 0 i ratingtal och ska placeras efter alla spelare med 

Elo-tal. 
 

Laguppställningen ska lämnas in till domaren senast 15 minuter före rondstart. Sker inte det, så kan 

laget tilldömas en administrativ avgift på 500 kronor. Först när laguppställningen lämnats till domaren 

får laget börja spela. (Observera att lagledaren själv kan registrera sin laguppställning för den aktuella 

ronden i Sveriges SF:s medlemssystem. För att göra det behövs inloggningsuppgifter som kan beställas 

antingen från Sveriges eller Stockholms SF:s kanslier.) 
  

Varje förening får endast ha med ett lag i Lag-DM 2021. Vid vakans av spelare äger förening rätt 

att ersätta med disponibel reserv med samma eller lägre ratingtal. Reserven placeras in på den vakanta 

platsen först 30 minuter efter att matchen startats. Finns det ingen reservspelare att sätta in efter 30 

minuter så har laget förlorat partiet på w.o. Reservspelare ska tas ut i ratingordning för inplacering i 

bordsordning.  
 

För lågt placerade spelare anses ha förlorat partiet. 

Detsamma gäller spelare som inte har rätt att spela för föreningen. 
 

Lämnas w.o. kommer laget efter säsongen att debiteras w.o.-avgifter enligt nedan. 

1:a och 2:a lämnade w.o:n 100:-/w.o, 3:e och 4:e lämnade w.o:n 200:-/w.o, 5:e till och med 9:e 

lämnade w.o:n 400:-/w.o och från och med 10:e lämnade w.o:n 600:-/w.o 

Förbundet kommer också efter säsongen slut att betala ut 100 kronor per erhållen w.o.-poäng 

till den ”drabbade” klubben. (Det vill säga den klubb som vunnit på w.o.) 
 

BETÄNKETID 
Dragserien är 90 min+30 sek tillägg per drag från och med drag 1. Protokoll måste föras hela partiet. 
 

MOBILREGEL 
Det är tillåtet att ha med sig mobiltelefonen in i spellokalen. Den ska dock vara avstängd. Om det visar 

sig att mobiltelefonen inte är avstängd eller om den avger ljud medför det omedelbar förlust. 
 

SÄRSKILJNING 
Det lag som tar flest matchpoäng vinner gruppen. Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord match 

ger 1 poäng och förlorad match ger 0 poäng. Kommer flera lag på samma matchpoäng sker 

särskiljning enligt nedan en punkt i taget tills skillnad uppstår. (I Monrads-grupper kan TU besluta om 

andra regler. Detta skall i så fall göras innan första ronden.) 
 

1) Flest partipoäng. 

2) Inbördes möte. 

3) Flest partipoäng på första bordet i samtliga matcher. 

4) Flest partipoäng på följande bord, ett i taget. 

5) Lottning. 
 

UPP- OCH NEDFLYTTNING 
Segraren i Elitgruppen blir Stockholmsmästare för lag 2021. 

Det sker ingen Upp- eller nedflyttning i Lag-DM 2021. Lagen kommer att erbjudas plats i Lag-DM 

2021/2022 enligt kvalifikation från Lag-DM 2019/2020. 

Vid vakanser i seriesystemet tillsätter Tävlingsutskottet den vakanta platsen. 
 

TÄVLINGSDOMARE 
Stockholms Schackförbunds Tävlingsutskott utser tävlingsdomare. 
 

KORRESPONDENS 
All korrespondens angående Lag-DM ska ske via kansliet. 

STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND 

Hornsgatan 82, 118 21  Stockholm 

Tel kansli: 08-669 36 54 Fax: 08-669 64 44 Tel Salongerna: 08-668 78 77 

E-mail: kansli@stockholmsschack.se  Hemsida: www.stockholmsschack.se 

mailto:kansli@stockholmsschack.se

